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Civil forrásC ivil forrásC ivil forrásC ivil forrás    
a Jász-N agykun-Szolnok M egyei C ivil Szolgáltató K özpont Ingyenes H írlevele 

 
Kedves Olvasó! 
 
Engedje meg, hogy egy számunkra jó hírt megosszak Önnel: az Emberi Erőforrások Minisztérium 
döntés-előkészítő bizottságának szakmai javaslata alapján a Contact Mentálhigiénés Konzultációs 
Szolgálat által benyújtott pályázata elnyerte a „Civil Információs Centrum” címet Jász-Nagykun-
Szolnok megyében. A hírről bővebben tájékozódhat a következő linken: http://civil.kormany.hu . Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy július 1-től a Civil Szolgáltató Központ elnevezés helyett a Civil 
Információs Centrumot fogjuk használni, de működésünk változatlan marad. Így az elmúlt 5 évben 
megszokott szolgáltatásainkkal és tevékenységünkkel állunk továbbra is minden regisztrált civil 
szervezet rendelkezésére. 
 
E havi tanulságos történetem a következő: 
 
Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó 
eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életében, mert kimerültnek érezte magát. 
Úgy tűnt számára, hogy valahányszor megold egy problémát, mindig új probléma jelenik meg az 
életében.  
Édesapja szakács volt. Fogott három fazekat és vizet forralt bennük. Amikor forrni kezdett a víz, az 
egyikbe sárgarépát, a másik fazékba tojást és a harmadikba kávészemeket rakott. Miközben főttek 
ezek a dolgok a fazekakban, egyetlen szót sem szólt, csupán rámosolygott a leányára. A lány 
türelmetlenül várakozott, magában azt kérdezve, vajon mit akar tenni az édesapja. 20 perc elteltével, 
apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét 
egy csészébe. Ezután megkérdezte lányától:  
- Kedvesem, mit látsz itt? 
- Tojást, sárgarépát és kávét - válaszolta ő. 
Ekkor arra biztatta, hogy tapintsa meg a sárgarépát. A lány megtapintotta és érezte, hogy puha. Ekkor 
arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját és a lány, érezte, hogy a tojás nagyon kemény. Ekkor arra kérte 
őt, hogy kóstolja meg a kávét. A lány nevetve kortyintott az illatos nedűből, majd megkérdezte: 
- Mit jelentenek mindezek, apám? 
Az édesapja elmagyarázta ekkor neki, hogy mind a három elemet ugyanolyan körülmények közé 
helyezték: forró vízbe. Csakhogy mindhárom elem különbözőképpen reagált erre: 
A sárgarépa megpuhult és törékennyé vált. A tojások erősen megkeményedtek. 
Ellenben a kávé, megváltoztatta a vizet.  
- Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? - kérdezte lányától az apa. Amikor a mostoha 
körülmények kopognak ajtódon, te hogyan válaszolsz erre? Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, 
akit megérint a fájdalom és elveszíti keménységét? A tojáshoz hasonlítasz, aki képlékeny szívvel és 
folyékony szellemmel indul, azonban egy kegyetlen esemény után, keménnyé és rugalmatlanná válik? 
Te kívül ugyanolyan maradtál, azonban belül megkeseredett a szíved? Vagy, egy kávészem vagy? A 
kávé megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz eljut a maximális 
forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zamatát. 
Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé és az élet kegyetlenségei csupán megfelelő alkalmat 
jelentsenek számodra ahhoz, hogy kiengedd "édes kávé zamatodat", mely sajátod, amit kizárólag csak 
te sugározhatsz. 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
          Contact MKSZ  
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Országos szemétgyűjtési akció a Föld Napján 

Április 22-e a Föld Napja, amely a világ országaiban a környezetbarát társadalom ünnepe. 

A felhívásra Törökszentmiklóson összesen 119 fő felnőtt valamint 390 fő tanuló gyermek jelentkezett, 
akik a védőkesztyű és a láthatósági mellény kiosztása után a város közterületeit, a városban lévő utakat 
hulladékmentesítették. 

Mindannyiónk érdeke, hogy védjük, óvjuk a környezetünket. Szűkebb környezetében mindenki 
bekapcsolódhat ezen mozgalomba, hiszen az ingatlanok  előtti közterület tisztántartásával már is jó 
példát mutat a jövő nemzedékének. 

Városunkban több civil szervezet is csatlakozott szemétgyűjtési akcióhoz, köztük volt alapítványunk is 
10 fővel. Közösen gyűjtöttük a szemetet Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola diákjaival. 

  

Az alapítvány önkéntesei bekapcsolódtak abba a szervezőmunkába, amely azt segíti, hogy a 
Törökszentmiklósi Ipari Parkban 2012. június 15-től induló összeszerelő üzembe megváltozott 
munkaképességű embereket ajánljanak. Kb. 120 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség, melyet a Teljes 
Életért Kht. vállal fel. 

A munkával kapcsolatosan illetve, hogy ki minősül megváltozott munkaképességűnek, mivel kell ezt 
igazolnia bővebb információval tájékoztattuk a hozzánk fordulókat.   

A Munkaügyi Központban volt állásbörze, ahol mi is jelen voltunk - az önkéntes munkáról hallhattak 
tájékoztatást az érdeklődők 

 

Az alapítvány önkéntesei bekapcsolódtak abba a szervezőmunkába, amely azt segíti, hogy a 
Törökszentmiklósi Ipari Parkban 2012. június 15-től induló összeszerelő üzembe megváltozott 



 

Civil F orrásC ivil F orrásC ivil F orrásC ivil F orrás     6. évfolyam /6. szám             3 

 

 

munkaképességű embereket ajánljanak. Kb. 120 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség, melyet a Teljes 
Életért Kht. vállal fel. 

A munkával kapcsolatosan illetve, hogy ki minősül megváltozott munkaképességűnek, mivel kell ezt 
igazolnia bővebb információval tájékoztattuk a hozzánk fordulókat.   

Ladányi Istvánné 
Kapocs M.S.A . elnöke 

 
KIRÁNDULTAK A POSTÁSOK 

 
2012. május 31-én a Szolnoki Postás Nyugdíjas Klub - kiegészítve más szolnoki klubok tagjaival - egy 
egész napos kiránduláson vett részt. 
Autóbuszunk 7 órakor indult és 9 óra után láttuk meg Szirákon a Teleki kastély kiemelkedő szép 
épületét. Odabent meghallgattuk a kastély építéstörténetét, az időszakos leromlását, majd a szép 
barokképület felújítását.  
A jelenlegi kastélyszálló egy nagy és két kisebb terme a galériával együtt látogatható. 
Megnéztük a nagy fogadóteremben az ún. „látszatarchitektúrával” tagolt falmezőt. 
Nagyon tetszett a „grisalle”  technikával festett hat figurális jelenet OVIDIUS 
METAMORPHOZISÁNAK egy-egy eseményéből. A zöld szín sokféle árnyalatával ábrázolt képeket 
és a hozzájuk tartozó történeteket mindannyian megcsodáltuk. 
Megtekintettük még a két kisebb terem berendezését, bútorait és galéria kis kiállítását is. 
A napsütés még egy 40 perces sétát is engedélyezett a kastély ősparkjában. 
Ezután a közeli Bér község ill. annak határában lévő Virágos-puszta volt a második állomásunk. 
Itt is volt látnivaló bőven. Csoportunkat Maczó László úr vezette végig. 
A Lázár-kúria kisebb, nagyobb termei azok bútorzata, képei a térképgyűjteménye és sok-sok korhű 
eszköz és használati tárgyai azonnal felkeltették csoportunk érdeklődését. 
 

  
 
A következő nagy egység az ún. Magyarok háza- visszavitt bennünket II. Rákóczi Ferenc majd a 
reformkor nagyjai közé. Képek, bútorok, a terített asztalon nevesített borok, és még sok-sok tárgy 
emlékezetett történelmi múltunkra. 
Itt kell még megemlékezni az óriási könyv, újság, divatlap stb. gyűjteményről melyek az adott korban 
születtek ill. emlékeztek kisebb-nagyobb eseményekről. 
Csak rátekinteni tudtunk a több száz ima-és zsoltároskönyvre melyeket sok vallási felekezet tagjai 
használtak az elmúlt századok során. 
A következő nagy helységben rádiók mellett csodálkoztunk. Számuk és formájuk sokasága meglepő. 
Itt kaptak helyet a tölcséres gramofonok, a különböző lemezjátszók, zeneszekrények és a korai 
szalagos magnetofonok is. 
Mondanom sem kell, hogy mindezt éhgyomorral nem bírtuk. A programunk közepén ízletes ebédet 
kaptunk a 100 személyes étterem kellemes teraszán. 
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Látogatásunk a szabadban folytatódott. Itt birkák, apró lovak, tevék emuk sétálgattak, legelésztek. Egy 
barátságos fekete kis csacsi az autóbuszig kísérte csoportunkat. 
Egy dombon tekintettük meg nemzeti hőseik 12 égerfából faragott szobrát: Atillától- Horthy-ig. 

 

  
Délután 4 órakor elköszöntünk vendéglátónktól. Lassan mögöttünk maradtak a szép nógrádi 
dombok. A forgatókönyv szerint Hatvan városában még egy kis kollektív fagylaltozásra is 
jutott idő. A megtett út oda-vissza 237 km. Reggel 7 órai indulással. 19 órakor már üres volt 
az autóbusz. 
Kicsit fáradtan, de jókedvűen köszöntünk el egymástól. 
 
Sándor György 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok- Megyei ILCO Egyesület életéből 
 

Április-május havi események 

 
Áprilisban klubnap keretén belül Közgyűlést tartottunk. A Közgyűlés oka a 2011. évi új civil 
törvény és kapcsolódó jogszabályok által előirt változások Egyesületünkre is vonatkozó 
szabályainak ismertetése volt. 
Ez érintette Alapszabályunkat és közhasznúsági jelentésünket is. Ezeket a törvény által 
előírtaknak megfelelően módosítottuk, amelyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
Alapszabályunkat a módosítással együtt a Szolnoki Törvényszéknek a Közhasznúsági A 
Nemzeti Alapkezelő NEA kiírta az idei Működési pályázatot, amelyre mi is pályáztunk. 
Várjuk a pályázatunk elfogadását. 
2012. április 28-án a Magyar ILCO Szövetség Vezetőség választó Küldött gyűlésén az új 
vezetőség és az elnökválasztás megtörtént. A MISZ. új elnöke Dr. Nagy András a 
Kiskunhalasi Kórház Általános Sebészetének vezető főorvosa lett. Hogy, hogyan tudja ellátni 
ezt a tisztséget a sztómás társadalom boldogulása felé, ezt majd a jövő fogja eldönteni. 
Megbeszéltük a májusban tartandó hagyományos "Bogrács Party" rendezését, amelyet 
Nagykörűben tartunk. 
  
2012. május 18-án Nagykörűben Kihelyezett Klubnap keretén belül a hagyományos 
"Bogrács Party"-t megtartottuk. 
A meghívott vendégek és a klubtagok köszöntése után egy kis kulturális műsort rendeztünk. 
Amelyen a Nagykörűi Petrovai Általános Iskola diákjai egy színvonalas népi tánc műsort 
adtak elő. Valamint a Nagykörűi Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub tagjai nagyon szép népzenei Az 
előadások nagy sikert arattak tagjaink körében. 
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.    
 

Az ünnepi ebéd előtt egy kis sétát tettünk a Tisza partján,  közben néztük a szép tájat, 
beszélgettünk vendégeinkkel és klubtagjainkkal egymás közt. 
 

  
 

A séta után Nagy István sorstársunk főzőtudományával elkápráztatott minket. Segítőivel 
nagyon finom ebéddel vendégeltek meg bennünket. 
Megköszöntük azt a sok munkát, amit ennek a rendezvénynek a sikeréért tettek. 
Ebéd után sokat beszélgettünk és jól éreztük magunkat. 
 

  
 

Végül a nyári szünetre kívántunk mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést. 
Találkozunk legközelebb a szeptemberi klubnapon. 
 
 

Szombathelyi László 
Egyesületi elnök 
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Lezárult a tavaszi kurzus 
 

Hosszú évek gyakorlatának szellemében az idei első félévben is sikeresen záródott a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének „Idősek 
Népfőiskolája” elnevezésű program sorozata.  
A tartalmas, sok élményt és hasznos információkat nyújtó találkozások havonta, a Civil Ház 
nagytermében, jelentős látogatottsággal kerültek megrendezésre. 
A 2012. év első előadása az aktív idősödés és a generációk együttműködése nemzetközi év 
jelentőségére világított rá. A Szolnok Europe Direct Központ vezetőjének tesztkérdések 
megválaszolásával nyilvánított véleményt a hallgatóság, az idősek a családban és a 
társadalomban betöltött szerepéről, az idősek identitásának, megbecsülésének kérdéseiről. 
A második találkozás alkalmával egy színes, értékes kötet került bemutatásra: írója: Bali 
István volt külügyi referens, címe: Jász-Nagykun-Szolnok megye francia szemmel. Az 
emlékek tömegével ismertette meg a szerző a résztvevőket, megható találkozások, mély 
barátságok, hasznos gazdasági együttműködések jellemezték a megörökített évtizedeket. 
 
A harmadik együttlét lakhelyünk, a Föld nevű bolygó megőrzésének kérdéseit, a természeti 
értékek megmentésének, a pusztulás visszafordíthatatlanságának tényeit tárta fel. 

Dr Tóth Albert főiskolai docens előadása 
most is lenyűgözte a résztvevőket, 
irodalmi, történelmi, gazdasági idézetekkel, 
adatokkal támasztotta alá a világörökség 
magyar helyszíneinek megőrzési 
kötelezettségét, egyediségükben örök 
értéket képviselő természeti kultúránk 
átörökítési feladatait. 
 
A „Barangolás” elnevezésű hagyományos 
bejáró túránkon Hortobágy bemutatására 

került sor, szakértőként ismét dr Tóth Albert vállalta a nagy létszámú csoport vezetését. A 
szépséges puszta bemutatása előtt mementóként, a kontraszt élesítéséért a kunmadarasi volt 
katonai reptérre navigálta először az autóbusz vezetőjét. A hatás leírhatatlan: a pusztulás, a 
milliárdos nagyságrendű épített létesítmények elgazosodása, a környező élővilágnak a jussát 
visszakövetelő terjedése torokszorító érzéseket gerjesztett. A helyszínt elhagyva a következő 
órákban a rácsodálkozás, a növény- és állatvilággal való kézzelfogható ismerkedés, az 
anekdoták, hagyományok felemlegetése, a játékos biológiai ki-mit-tud, a tájház, a vadas park, 
kis omnibuszos kocsikázás tették felejthetetlenné ezt a napot. 

A záró foglalkozás vendége megyei 
színházunk direktora, Balázs Péter 
Kossuth-díjas színész-rendező volt. A 
számára korai kezdés ellenére humorral, 
empátiával, meleg együttérzéssel beszélt 
gyermekkoráról, tanulmányairól, színészi 
elkötelezettségéről és vezetői elvárásairól.  
Szeretettel szólt a színház közönségéről és 
a színészei erényeiről, majd a kőszínház 
épületének 100 éves jubileumi 
ünnepségsorozatának eseményeiről. Végül 
Fekete István „Ilona” című novellájával 

búcsúzott a meghatódott résztvevőktől. 
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Az előadássorozatot és a Barangolás élményeit 
Nagyné Kiss Mária a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Népfőiskola elnöke foglalta össze. A 
hallgatóknak tesztlapokat osztott ki, amelyeken 
a kurzuson elhangzottakról válogatott kérdések 
szerepeltek, melyekre írásban kellett válaszolni. 
A válaszok megbeszélése és az együtt 
gondolkodás jövőjének felvázolása zárta a 
népszerű sorozatot, amely a klubvezetők 
ismereteinek gyarapításával hozzájárul a saját 
klubtagságon belüli ismeret átadáshoz, az 
időskori tanulás esélyeinek javításához.  

 
Demény Istvánné 
elnök 

 

Eredményhirdetés 
 

2011. év decemberében pályázatot hirdetett a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Minisztérium KOR-TÁRS-11 címmel. A lehetőség megmozgatta a civil szervezeteket, köztük 
a nyugdíjas klubokat, ugyan is a bírósági bejegyzéssel nem rendelkezők is részt vehettek 
tervezett programjaikkal. 
 
A kiírásról a Szolnok Városi Önkormányzat minden civil szervezet vezetőjét írásban 
értesítette, információval ellátta, a kiíró minisztériummal a kapcsolatot tartotta. Itt kell 
megemlítenem Szabó Lívia nevét, aki az önkormányzat Humán Igazgatóságán 
munkatársként, gondozta a pályázati kiírás és megvalósítás problémakörét maximális 
segítőkészséggel, türelemmel. 
Egyesületünk szerepe a mozgósításban, a klubvezetők bátorításában, a pályázat gyakorlati, 
alapvető kérdéseinek tisztázásában (program, költségvetés, partner, önerő stb.) és a 
folyamatos tájékoztatásban volt jelentős. Több olyan kollektívát sikerült munkára hívnunk, 
akik ilyen szinten még soha nem nyújtottak be támogatást kérő pályázatot. 
Az írásos anyagok elektronikus rögzítését, formai feltételeknek való megfelelést, a tartalmi 
feltételek értelmezését, rendszerezését a Szolnoki Civil Ház vezetője Pollákné Cser Edit és 
munkatársa Mészáros Ágota biztosította. Munkájuk, segítőkész hozzáállásuk, időt nem 
kímélő támogatásuk nélkül eredménytelen lett volna a sokszor tétova tapogatózás. 
2012. május 5-én országos eredményhirdetést rendeztek Budapesten egy, a Millenárison 
rendezett kavalkádon. Volt számunkra öröm, volt szomorúság! 
Olyan nyugdíjasklubok jutottak Szolnokon jelentős anyagi támogatáshoz, akik eddig még 
nem tapasztalták meg ennek örömét. Önbizalmat és hitet kaptak ezek az idős emberek, 
motiváltabbá váltak és reményeink szerint a jövőbeni lehetőségekre is nyitottá. Büszkék 
vagyunk rájuk és gratulálunk sikerükhöz! Tudjuk, hogy jó helyre került, nemes célokra 
fordítódik a pályázaton elnyert pénzösszeg. További munkájukhoz erőt és jó egészséget 
kívánunk, a minket támogató intézményeknek és munkatársaknak hálás köszönetet mondunk. 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
nevében Demény Istvánné elnök 
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Magyar Speciális M űvészeti M űhely Egyesület 
Szolnok, június 22-25.  

pARTszélen 
XXV. Országos Speciális M űvészeti Fesztivál 

 

Június 22. péntek 
18:00-19:00 A programsorozat megnyitása – fellép a nagyháti Sol Singers Énekegyüttes 

(Kossuth tér) 
Közreműködnek: a Szolnok Városi Óvodák Liget úti Művészeti Modellóvoda 
művészeti csoportjai 
A fesztivál résztvevőinek átvonulása a Szigligeti Színházba a Szolnoki Mazsorett és 
Zászlóforgató Csoport, és a Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar felvezetésével 

 

19:00-22:00 Az Országos Kulturális Fesztivál ünnepélyes megnyitója  
Nyitókép: pARTszélen – a szolnoki Liget Otthon művészeti csoportjainak előadása, 
közreműködik Anita, Molnár László, és a debreceni Sárkánylányok 

Az est további programjában fellépnek: kecskeméti Platán Otthon Zenekara, okányi 
Nefelejcs Tánccsoport, nagyháti Wywaras Dance Group, Egri Műhely Színjátszó Kör, 
drávatamási Kérészek, Sárkánylányok, ANITA 

 

22:00-23:00 FesztiválKlub – Retro party (TiszapART Mozi) 
 

Június 23. szombat 
09:00-12:00 Művészeti bemutatók (Szigligeti Színház) 

Nefelejcs Kulturális Csoport – Okány, Szimbiózis Tánccsoport – Miskolc, Have-Rock 
Ütősegyüttes, Have-Rock Színjátszó Csoport – Pusztataskony, Napsugár Klub – 
Abádszalók, Harangzenekar, Kórus – Mezőberény, Nyitni-kék Színitanoda – Eger, 
Fatima és lányai hastánc csoport – Magyarszerdahely,  
A nap programját színesíti: Free Sealings 

 

14:00-17:00 Művészeti bemutatók (Szigligeti Színház) 
Kesziroad – Dunakeszi, Harmónia Tánccsoport – Tatabánya, Élettér Művészeti 
Csoport – Nagykanizsa, Nefelejcs zenekar, Rubin tánccsoport – Vésztő, Fenyves 
Néptánccsoport – Bánhalma, Gyöngyszem Zenekar – Gyöngyös, MI-EGY-MÁS 
Zenekar – Hódmezővásárhely, Mclaren Kerekesszékes Tánccsoport - Debrecen, 
Kaméleon Színjátszó Csoport – Magyarszerdahely, Sol Singers Énekegyüttes - 
Balmazújváros, Hully Gully Tánccsoport – Regöly 
A nap programját színesíti: Salimah és a Tri Balance  

 

17:00-17:30 Szakmai értékelések 
 

17:00-18:30 pARTszínpad - a fesztivál művészeti csoportjainak szabadtéri bemutatkozása 
(Tiszai Hajósok tere) 

 Színpadon a KISLÉTAI FREESTYLE ZENEKAR, a BARCSI SZÍN-VARÁZS 
ZENEKAR és a nap válogatott zenés-táncos produkciói 

 

18:00-22:00 Filmvetítések – Élek és szeretek, Hasta la Vista, Életrevalók, továbbá kisfilmek a 
zsirai Speciális Filmszemle műveiből (TiszapART Mozi) 

  

18:30-22:00  Napzáró koncert –  HANGADÓK 
ORIGO ZENEKAR 
GÁSPÁR LACI (Tiszai Hajósok tere) 

   

Közben: Zöldmob (Hozz magaddal egy PET palackot!) 
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22:00-24:00  FesztiválKlub – Smart Jazz (TiszapART Mozi) 
 

Június 24. vasárnap 
09:00-12:00 Művészeti bemutatók (Szigligeti Színház) 

Szivárvány Tánccsoport – Hódmezővásárhely, Figura Tánccsoport – Budapest, 
Vadrózsa tánccsoport – Magyarszerdahely, Terra-Kotta Zenekar – Eger, Fenyves 
Színjátszó Csoport – Bánhalma, Színlelők Színjátszó Csoport – Tatbánya, Napsugár 
Anna Zenei Jeltánc Társulat – Budapest, Puszta Virágai Színjátszó Kör – Polgárdi, 
Napsugár tánccsoport – Debrecen 
A nap programját színesíti: Pelikán Se Fitness szakosztály 

 

14:00-17:00 Művészeti bemutatók (Szigligeti Színház) 
Anonim Singers – Magyarbánhegyes, Szelek Szárnyán Csoport – Bánhalma, 
Magnólia Tánccsoport, Bíbic Citerazenekar – Dévaványa, Napsugár tánccsoport – 
Bácskossuthfalva, Manók Menő Tanodája – Eger, - Öméfa Színjátszó Kör – Miskolc 
A nap programját színesíti: That’s All Crew 
 

17:00-17:30 Szakmai értékelések  
 

17:00-18:30 pARTszínpad - a fesztivál művészeti csoportjainak szabadtéri bemutatkozása 
(Tiszai Hajósok tere) 

 Színpadon a REGÖLYI KEYBOARD MUSIC COLOR BAND, a 
TEKERESPUSZTAI BÍBORSZÍV ZENEKAR, és a nap válogatott zenés-táncos 
produkciói 

 

18:00-22:00 Filmvetítések – Élek és szeretek, Hasta la Vista, Életrevalók, továbbá kisfilmek a 
zsirai Speciális Filmszemle műveiből (TiszapART Mozi) 

 

18:30-22:00  Napzáró koncert –  TORDASI SZIVÁRVÁNY EGYÜTTES 
     DARVASTÓI MUSICAL CSOPORT 

ATLANTIC CROSSING ORCHESTRA (Tiszai Hajósok tere) 
 

22:00-24:00  FesztiválKlub – Dj. Benji (TiszapART Mozi ) 

 

Június 25. hétfő 
09:00-12:00 Művészeti bemutatók (Szigligeti Színház) 

Csillogó gyémántok, Táncoló talpak, Liget Csillagjai – Szolnok, Szőke Tisza Otthon 
Színjátszó Csoportja – Tiszaug, Pándy Kálmán Otthon Irodalmi színpada – Mohács, 
Eszterlánc tánccsoport – Bóly, Reménységek – Budapest, Napfényes Tánccsoport – 
Püspökladány 

 
12:00-12:30  Az Országos Kulturális Fesztivál ünnepélyes zárása (Szigligeti Színház) 
 

Zárókép: Carlo Goldoni – Két úr szolgája (Sok a duma Színjátszó Kör, Liget Otthon) 
 

Közreműködik: a Dalma Dance Club szolnoki tagozata 
 

Ajánljuk szíves figyelmükbe korábbi fesztiváljaink kisfilmjeit: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M9eWVvnYSyI 
http://www.youtube.com/watch?v=3_tvoxAazGM 
http://www.youtube.com/watch?v=xPYywMtnsrk 
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM 
ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR 

JÁSZBERÉNYI CAMPUS 
és az AGRÁR ÉS FALUSI IFJÚSÁGI KÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

EGYESÜLETE 
szeretettel meghívja Önt a 

TAMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0007 
számú pályázat alapján 

a 
Híd szerepben: 

Vidékfejlesztés és szociális munka 
elnevezésű záró-konferenciájára 

Helyszín: Garden Hotel Szolnok, Tiszaliget 
Időpont: június 19-20. 

A konferencia fővédnöke: Halász János, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

09.30-tól Regisztráció 
10.00 Köszöntők 
Dr. Kállai Mária Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere 
Kis Zoltán, Térségi Programok osztályvezető; Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Lipcsei Imre, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar dékán 
köszöntő üzenete 
Gerard Peltre; Brüsszel, az Európai Vidéki Mozgalom elnöke köszöntő üzenete  
10.30 Projekt-eredmények, tapasztalatok, jövőkép 
Moderátor: Dr. Khademi-Vidra Anikó, egyetemi docens SZIE-ABPK 
Dr. Szarvák Tibor: A fenntarthatóság dilemmái és az interdiszciplinaritás határai az eredeti 
projektcélok tükrében 
Nagyné Kiss Mária - Bali István: Munkaerőpiac és innováció a felsőoktatásban civil 
szemmel 
Dr. habil Fónai Mihály egyetemi docens, Debreceni Egyetem: Háztartások Észak-Kelet 
Magyarországon: iskolázottság, foglalkoztatás és jövedelmek. 
Fábiánné dr. Kocsis Lenke (nyugalmazott főiskolai tanár SZIE JTF Kar): A vidéki 
társadalom megújítása a pedagógia nézőpontjából 
12.30. Sajtótájékoztató 
13.00. Ebéd 
14.00. Beszélgetések a társadalmi megújulás témakörében 
Szekció I. Versenyben a települések 
Moderátor: Dr. Szarvák Tibor; 
Dr. Kállai Mária, Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere: Szolnok a legélhetőbb város. 
16.00. Szekció II. Közösség és társadalom  
moderátor: Dr. Tóth János 
Vercseg Ilona: Kihívások a közösségfejlesztésben, a közösségi szociális munkában  
Sajtótájékoztató: Erdélyi Ilona : A Vidékfejlesztő Szociális Munkás Egyesület megalakulása 
Szekció III. Vidék- és térségfejlesztés; foglalkoztatás 
Moderátor: Mező Barna (Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ, igazgató) 
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Pap Béla (ELTE doktorandusz hallgató, Szociálpolitikai doktori program): Kihívások a 
vidékfejlesztésben  
17.00 Fakultatív program Sikeres hallgatók 
A martfűi vidékfejlesztő filmfesztivál filmjei és néhány sikeres záró-dolgozat bemutatása 
(Moderátor: Klacsán Gábor, Wellness tér) 
20.00 Vacsora 
Június 20. szerda 
09.00 Reggeli 
10.00 Társadalompolitikai Történelmi Nap 
Dr. Wirth István igazgató, JNSZM Gróf Széchenyi István Gimnázium, Szakképző Iskola és 
Kollégium: Egy jászárokszállási képviselői életút tanulságai. Czettler Jenő: kultúra, szociális 
munka, mezőgazdaság 
Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megye "Esély" Szociális 
Közalapítványa: Múlt és jelen: a szociális földprogram tanulságai 
10.30 Szekció IV. A vidékfejlesztés és Európa jövője 
Intenzív szeminárium (Európa jövője) 
Szekció V. Kihívások a szociális képzésekben 
Moderátor: Dr. Köteles Lajos főiskolai tanár, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár –és 
Egészségtudományi Kar 
Antal György: A posztmodern filozófia és a fiatalok 
Dr. Balcsók István: Társadalmi és térbeli diszkrimináció  
Dr. Szarvák Tibor: Bologna és a szociális képzések 
12.00 A konferencia zárása; ebéd  A konferencián való részvétel ingyenes! 

 
 

TeSzedd 2012. 
 
Június 2-án második alkalommal rendezték meg a TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akciót, amelyre 
önkéntesek, társadalmi szervezetek, közösségek és önkormányzatok jelentkezését várták. 
Kiváló lehetőség volt az Önkéntesek Napját méltóképpen megünnepelni, közösen, hasznos 
tevékenységgel. A regisztrált önkénteseink szívesen csatlakoztak, két csoportot is tudtunk regisztrálni.  
Szandaszőlősön 15 fővel indultunk, ami hamarosan megduplázódott, a családtagok és a környéken 
lakók bekapcsolódása következményeképpen. 
 

  
 
A másik kis csapat a Zagyvaparton kezdte a tevékenységét, szintén 15 fővel. A csapatmunka erősíti a 
közösséget, nagyon vidáman telt el a délelőtt. 
Az akció figyelemfelhívás arra, hogy a környezetünket kímélni kell, hogy a közvetlen környezetünk 
tisztántartását önkéntes alapon is meg lehet oldani. 
Statisztika: Szolnokon 400 fő vett részt az akcióban és 470 zsák hulladékot szedett össze. 

 
Önkéntes Centrum 
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PÁLYÁZATOK 
 

Zöld Forrás pályázati felhívás  http://nonprofit.hu/?q=content/z%C3%B6ld-
forr%C3%A1s-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s  
Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázaton elnyerhető összeg: 300.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ft-ig. 
Pályázati határidő: 2012. június 30. 
 

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása 
(tanulást segítő támogató formák bevezetése) 
Kódszám: TÁMOP-3.2.1.A-11/1 és /2   http://www.nfu.hu/doc/5 
Pályázati határidő: 2012. július 2. 
 

Tehetséghidak Program 
Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 http://nonprofit.hu/?q=content/tehets%C3%A9ghidak-program 
Pályázati határidő: 2012. július 5. 
 

Zöldövezet 2012 
Ökotárs Alapítvány    http://zoldovezet.okotars.hu/palyazati_felhivas 
Pályázati határidő: 2012. július 9. 
 

A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése   http://nonprofit.hu/?q=content/fizikai-%C3%A9s-
infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s-akad%C3%A1lymentes%C3%ADt%C3%A9s-szakmai-
tud%C3%A1s%C3%A1nak-elterjeszt%C3%A9se-%C3%A9s 
Kódszám: TÁMOP-5.4.6.A-12/2 (konvergencia régiók) 
Pályázati határidő: 2012. július 10. 
 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben 
Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3   http://www.nfu.hu/content/9415 
Pályázati határidő: 2012. július 13. 
 

Roma szakkollégiumok támogatása (KMR)  
Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR   http://nonprofit.hu/?q=content/roma-
szakkoll%C3%A9giumok-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-kmr 
Pályázati határidő: 2012. július 31. 
 

Foglalkoztatási megállapodások támogatása  
Kódszám: TÁMOP-1.4.5-12/1   http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/639/filter?offset=0&theme_filter 
Pályázati határidő: 2012. július 31. 
 

Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó 
tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben 
Kódszám: TIOP-1.2.5-12/1     http://www.nfu.hu/doc/3528 
Pályázati határidő: 2012. augusztus 6. 

 

Könyvtrailer pályázat  
Palimpszeszt Kulturális Alapítvány 
A Palimpszeszt Kulturális Alapítvány könyvtrailer pályázatot hirdet kiadóknak, magánszemélyeknek 
és szervezeteknek.  
Pályázati határidő: 2012. augusztus 21. 
 
Segítünk, hogy segíthess 
Pályázatot hirdet a Kráter Műhely Egyesület Segítünk, hogy segíthess címmel gyermek és ifjúsági 
szervezetek tagjainak és nagycsaládoknak.  
Pályázati határidő: 2012. augusztus 30. 
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Pályázat innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására 
Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-12/1 
Pályázati határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése a konvergencia régiókban 
Kódszám: ÉAOP-2.1.1/A.I-12.   
http://ujszechenyiterv.gov.hu/megjelent_a_turisztikai_attrakciok_es_szolgaltatasok_fejlesztese_erdeke
ben_kiirt_palyazat_a_konvergencia_regiokban 
Pályázati határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására, BONUS 
HU Program  Kódszám: EU_BONUS_12 http://www.nfu.hu/doc/3446 
Pályázati határidő: 2013. június 30. 
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Meg kell indokolni, nem kell indokolni? 

 
Munkaviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói kötelezettségek az 

EBH joggyakorlatában 
 
Ez a kérdés időnként valóban fejtörést okozhat a munkáltatónak. Például 
azokban az esetekben, amikor valamilyen munkaviszonyra vonatkozó 
jogszabály indoklási kötelezettség nélküli döntési lehetőséget ad a kezébe. 
Előfordulhat ugyanis, hogy bár a munkáltató az adott jogszabály alapján 
valóban indoklási kötelezettség nélkül hozhatja meg döntését, ugyanakkor az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti eljárásban csak akkor tudja kimenteni magát 
a jogsértés elkövetésének gyanúja alól, ha döntését megfelelően indokolni 
tudja.  
Gondoljunk például a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetésére. A Munka 
Törvénykönyve szerint ez idő alatt a munkaviszony indoklás nélkül, azonnali hatállyal, 
minden kötöttség nélkül meg-szüntethető, lehetőséget adva mind a munkáltatónak, mind 
a munkavállalónak, hogy a munkavégzés során egymás elvárásait, képességeit, a 
munkavégzés körülményeit megismerhessék, és hogy amennyiben nem felelnek meg 
egymás elvárásainak, kockázatmentesen megválhassanak egymástól.  
Ekkor nem érvényesülnek a rendes felmondáshoz fűződő garanciák, így pl. betegség alatt 
is gyakorolhatja a munkáltató. Ugyanakkor, ha a munkaviszony megszüntetését 
bizonyíthatóan a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközően gyakorolják, akkor az a 
próbaidőre tekintet nélkül jogellenes.  
Így például, ha a vállalat egy olyan női munkavállalónak mond fel próbaidő alatt, akiről 
éppen kiderült, hogy terhes, és a kismama az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul 
azzal, hogy a munka-helye terhessége miatt vált meg tőle, előfordulhat, hogy a hatósági 
eljárásban a munkáltató csak úgy tudja kimenteni magát, ha igazolja, hogy más okszerű 
indoka volt a munkaviszony megszüntetésének. Vagyis döntését indokolnia kell.  
Hasonló a helyzet a közszférában dolgozók esetében a vezetői megbízás vissza-
vonásával. A köztisztviselők jogállásáról szóló – egyébként azóta hatályon kívül helyezett 
– 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint ugyanis a vezetői megbízás külön indoklás 
nélkül azonnali hatállyal visszavonható. Tehát a döntést nem kell indokolni.  
Nem árt felkészülni rá  
A hatóság nemrégiben éppen egy ilyen esetet vizsgált. A panaszos egy megyei jogú 
város polgármesteri hivatalában dolgozott vezetőként. A munkáltató törvény adta 
lehetőségével élve indoklás nélkül visszavonta vezetői megbízását. Csakhogy a 
visszavonásra akkor került sor, amikor a munkavállaló - egy közlekedési baleset 
következményeként - már mintegy fél éve betegállományban volt, és nyilvánvalóvá vált, 
hogy egyhamar nem fog felgyógyulni, egészségkárosodása maradandó lesz.  
A panaszos úgy vélte, hogy munkáltatója egészségi állapota miatt vonta vissza vezetői 
megbízását, ezzel megsértve az egyenlő bánásmód követelményét, és a hatósághoz 
fordult az ügy kivizsgálása érdekében.  
A munkáltató a hatósági eljárás első szakaszában csupán arra hivatkozott, hogy joga van 
indoklás nélkül visszavonni a vezetői megbízást, és erősen nehezményezte, amikor a 
hatóság ezt a jogát elismerve mégis rákérdezett döntése okára.  
Amikor a munkáltató belátta, hogy a ha-tósági eljárásban gyakorlatilag nem tudja mással 
kimenteni magát, mint azzal, ha döntésének megfelelő indokát adja, hivatkozott 
mindenre, ami csak eszébe jutott: választásokra, négyévenkénti megújulásra, szervezeti 
struktúra átalakítására, bizalomvesztésre, munkavégzéssel összefüggő okokra stb.  
Mivel ezek egyikét sem tudta bizonyítani, az EBH az eljárásban alkalmazott speciális 
bizonyítási szabályokra tekintettel megállapította a jogsértést, vagyis azt, hogy az 
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intézmény a panaszos vezetői megbízását a egészségi állapota miatt vonta vissza, és 
ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.  
A munkáltató egyébként a határozatot bíróság előtt megtámadta, de az első fokú bíróság 
a keresetet elutasította.  
Egyszóval a munkáltatóknak - még azokban az esetekben is, amikor jogszabály 

kifejezetten felhatalmazza őket arra, hogy indoklási kötelezettség nélkül 

hozzanak döntést - nem árt felkészülniük, hogy utóbb, nem várt esetben 

döntésüket mégis megfelelően indokolniuk kell. (írta: Dr. Varga Judit főreferens, a cikk 
részlet az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. áprilisi hírleveléből) 

Ott vagyunk a közelében. 

Keresse fel dr. Kormányos Nóra, a Jász-Nagykun Szolnok megyei 
egyenlőbánásmód referens ügyfélfogadását Szolnokon, a Megyeházán 

(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u.2.) hétfőnként 9-13 óra között.  

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet! 
 

 
TÁMOP-5.5.5/08/1  
A diszkrimináció elleni küzdelem – 
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop 

 
IN MEMORIAM - Túri Józsefné 

 

Túri Józsefné- Marika néni- hívta életre a JNSZ megyei MEOSZ egyesületet 1981-ben. 
Egy nagyszerű, önzetlen emberrel volt szerencsém találkozni a mozgalomba, aki mélységes alázattal 
végezte munkáját. 
1985 óta végzek karitatív munkát, ekkor találkoztam Marika nénivel. 
A MEOSZ legrangosabb kitüntetését is szerényen fogadta: az EMBER AZ EMBERÉRT „ARANY” 
fokozatot. Számomra Marika néni egy etalon, aki mellett sokat tanulhatott az ember. 
Néhány példa: nyafogtam, hogy fáj a lábam - heine - medines vagyok- 
Hát igen, mondta ő, gyógyfürdő, kicsit kevesebb munka, az használ, de látja Katikám, én meg 
huszonéves korom óta tolószékben vagyok, és nincs segítség, el kell fogadnom ezt a helyzetet. 
Mert én is, ő is autóval voltunk, én „fürgén beugrottam a kocsiba” na, egy kicsit a beteg lábam kézzel 
beemeltem,  
- és Marika néni? Kinyitotta a tolószékből az autó ajtaját, a vezetőülés melletti ülésről kihúzott egy, 
erre a célra használatos deszkát, átpattant a székből a deszkára, és már bent is volt a kocsiban, majd 
összecsukta a tolókocsit és egy mozdulattal betette az autóba. 
Amikor először láttam ezt a produkciót, nem hittem a szememnek. 
 Másra is így hatott bizonyára, mert nevetve mesélte: tudja Katikám, amikor munkát vittünk Karcagra, 
meg a megye különböző részeire, télvíz idején a nagy hóba, hát bizony megfordult a fejünkben, ha 
most itt elakadunk, mi lesz? Humorosan fogtuk fel a dolgot: kiszállunk mi kerekesszékkel, elő a lapát, 
majd megtoljuk a kocsit! és már mehetünk is! 
Vitte a munkát ,kilincselt az emberekért, kezdeményezésére sorra alakultak a megyében a helyi 
csoportok. Sok nagyszerű embert tudott megnyerni a mozgalomnak, akik tovább vitték a stafétabotot, 
és a mai napig él, fejlődik ez a mozgalom. 
Isten nyugosztalja ezt a remek Asszonyt, aki életében itt a Földön oly sok emberen segített 
 

Ladányi Istvánné, egy mozgássérült, a sok közül. 
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Városmajori Nyugdíjasok Baráti Köre Szolnok Adószám: 18833551-1-16 
Közhasznúsági jelentés a 2011 évi gazdálkodásról 

 

Baráti Körünk által végzett tevékenység közhasznú. Vállalkozási tevékenységet nem végzünk. 
Az egyesület nyitóegyenlege 128,000 Ft 
Nemzeti Civil Alap pályázat 35,000 Ft 
Önkormányzattól kapott támogatás 24,500 Ft 
Tagdíj bevétel 33,000 Ft 
Kirándulásokra tagok befizetései 43,000 Ft 
1% SZJA bevétel 5,000 Ft 
Egyéb bevételek (OTP kamat, tombola stb) 19,500 Ft 
Összes bevétel 288,000 Ft 
 
Irodaszerek, nyomtatványok beszerzése 27,000 Ft 
Bankköltség 4,000 Ft 
Posta költség 3,000 Ft 
Egyesületi tagsági díjak 8,000 Ft 
Telefon költség 16,000 Ft 
Működéssel kapcsolatos egyéb költség 5,000 Ft 
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 60,000 Ft 
Kirándulásokkal kapcsolatos kiadások 129,000 Ft 
Megbízási díj és járulékai 21,000 Ft 

Összes kiadás 273,000 Ft 
A közhasznúsági jelentést a 2012. május 02-án megtartott közgyűlés megtárgyalta és elfogadta. 
 

Városmajori Nyugdíjasok Baráti Köre 
Szolnok, Városmajor út 

 
Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok (Adószáma: 18825303-1-16) 

A 2011. évi Közhasznú jelentés közzététele 
 

Végzett tevékenységünk célszerinti, közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 
Bevételeink:/ezer Ft/ 
Önkormányzattól/megyei/:                         100 
NCA pályázat:                                             300 
SZJA 1%:                                                    135 
Tagdíj:                                                         562 
Egyéb + maradvány:                                   507 
Összesen:                                                   1604 
A támogatások a szerződésekben megfogalmazottak szerint lettek felhasználva. 
Tartós adományozásra szerződést nem kötöttünk. 
Kiadásaink: /ezer Ft/  
Kiadásainkat  működésre, tárgyi eszköz beszerzésre, egyéb beszerzésre fordítottuk. 
Kiadások összesen .                                  1433 
Záró egyenleg:                                            171 
Egyesületünk  tevékenységével, feladatainak magasabb szintű ellátásával, hozzájárult a vállalásának 
teljes körű megvalósításához. 
 
Szolnok, 2012.06.14. 
 

Gál Lászlóné 
      elnök 
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A JNSZM ILCO Egyesület 
közhasznú tevékenységének 2011. évi gazdasági értékelése 

  
    2011. évben végzett tevékenységeink célszerinti közhasznú tevékenységek voltak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 
    Támogatást jogi személyektől és magánszemélyektől 373.618 Ft összegben kaptunk. A 
célszerinti tevékenységeink bevétele 0 Ft. Egyéb bevételeink összege 85.719 Ft volt. 
    A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. 
    Közhasznú tevékenységeink kiadásait anyag és árú beszerzés és egyéb működési költségek 
képezték 459.337-Ft. értékben. 
  
 1, Egyesületünk a SZJA-1%-nak felajánlásából befolyt összeg 2011-ben 256.971 Ft volt. Ezt 
az összeget a következő célokra fordítottuk. 
    a,  Működési célú költségekre összesen:            75.744 Ft.  
        A fenti összeget nyomtatvány, irodaszer, posta, telefon, kommunikációs költségeink, 
egyéb anyagköltség, reprezentációs költségeinkre használtuk fel. 
    Folytatás a következő E-mailben. 
b,  Közhasznú tevékenységre összesen:                   181.227 Ft.       
        A fenti összeget orvosi és egészségügyi előadások, kulturális tevékenység (színház, 
múzeum). Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi-rehabilitációs 
tevékenység. Sztómás sorstársaink segítése. Betegtársaink kórházban és otthonaikban való 
meglátogatására fordítottuk. 
  2,  Egyesületünket az Országos ILCO Szövetség 2011-ben összesen 116.647 Ft összeggel 
támogatta. Ezt az összeget a következő célokra fordítottuk. 
     a, Működési célú költségekre összesen:                   34.994 Ft.      
        Ezt az összeget nyomtatvány, irodaszer,posta,telefon, bankköltség egyéb anyagköltség 
kifizetésére használtuk fel. 
     b, Közhasznú tevékenységre összesen:                     81.653 Ft. 
        Ezen összeget oktatás, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító egészségügyi-rehabilitációs tevékenység, beteg látogatásra használtuk fel. 
  Egyesületünk tevékenységével, feladataink egyre magasabb szintű ellátásával hozzájárult a 
szociális és egészségügyi programok teljes körű megvalósításához. 
 
     Szombathelyi László Egyesületi elnök  

 
 

FELHÍVÁS! 
 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy valamennyi, a civileket közvetlenül érintő, 
jelenleg hatályos jogszabály megtalálható és letölthető honlapunkról: 

http://szolnok.nonprofit.hu/?q=content/dokumentumt%C3%A1r 
 

Ugyanitt megtalálhatók az Alapítványok és Egyesületek által kötelezően használandó, 
jelenleg érvényes bírósági bejelentő lapok és azok útmutatói (Pl.: „egyesület változás 
nyilvántartásba vétele”). 2012. március 1-től ezeket kell alkalmazniuk, amikor a JNSZM-i 
Törvényszékhez benyújtják kérelmüket. 
 

Szíveskedjenek továbbra is figyelemmel kísérni honlapunkat, ahol folyamatosan frissülő 
hasznos információkat találnak! 
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Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

Kérjük a szervezeteket, hogy a következő hírlevelet is 
színesítsék híreikkel, felhívásaikkal! 

 
 

A következő szám lapzártája: 2012. július 15. 
 
 

Támogató: 
 

  
  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Szolgáltató Központ (Szolnoki Civil Ház) 

5000 Szolnok, Baross út 56. 
Telefon: 06/56/221-882 
Mobil: 06/20/938-5663 

E-mail: szolnok@ciszok.t-online.hu 
ÚJ Web: http://szolnok.nonprofit.hu 
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